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Sammanfattning 
 

Denna studie handlar om att få mer kunskap om hur elever tänker kring ämnet evolution. 

Detta har gjorts genom insamlande av empiriskt material genom kvalitativa intervjuer som 

genom noggrann analys sammanställts i ett resultat vilket avslutningsvis diskuteras i 

förhållande till tidigare forskning.   

Studien har genomsyrats av två mer specifika frågeställningar kring evolution, där syftet är att 

undersöka hur elever förklarar hur det första livet på jorden har uppstått och även hur djuren 

och människan har utvecklats.  

Utifrån resultatet med tillhörande diskussion har två slutsatser framkommit. Första slutsatsen 

är att de deltagande i denna studie inte använder samma förklaringar som i tidigare forskning, 

där religiösa förklaringar var mer vanliga. Andra slutsatsen är att deltagarna i denna studie 

kan skilja på vetenskapliga och icke-vetenskapliga förklaringar. Deltagarna använder 

förklaringar i linje med de vetenskapliga förklaringarna när de förklarar livets uppkomst på 

jorden. Dessa förklaringar lämnar eleverna till viss del när de ska förklara arternas utveckling 

till fördel för mer naiva och fantasifulla förklaringar.  

Resultaten i denna studie knyts till tidigare forskning kring frågan om livets uppkomst och 

arternas utveckling som inordnar resultaten i ett reflekterande och kritiskt sammanhang.  

  

 

 

 

 Engelsk titel:  

Primary pupils´ explanations about the origin of life and evolutionary development 
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1. Inledning 

Under min tid på Linköpings universitet har jag tidigare skrivit en konsumtionsuppsats där 

forskning kring barns föreställningar om evolutionsprocessen sammanställdes. Denna 

forskning var mycket intressant att ta del av då eleverna i studierna använde många olika 

förklaringar, vilket överraskade vid sammanställningen. Många av de förklaringar som 

eleverna använde i den tidigare forskningen var kopplade till religiösa uppfattningar. Detta 

gjorde att ett intresse väcktes kring att göra undersökningar på svenska elever för att få veta 

mer vilka tankar de har om ämnet. Har de samma uppfattningar som övriga elever i världen 

eller skiljer de sig åt? Stämmer det som tidigare forskning har visats även på svenska elever?  

Genomgången som gjordes i det tidigare examensarbetet visade att det fanns lite forskning 

om yngre elevers föreställningar kring evolutionsprocessen. Denna genomgång gjorde inget 

anspråk på att vara heltäckande men det var ändå ett intressant empiriskt fynd. Detta 

inspirerade mig ytterligare att genomföra en studie på yngre barn i den svenska skolan.  

Denna studie kommer därför att vara en fortsättning på det tidigare examensarbetet. De elever 

som kommer att delta i denna studie kommer naturligtvis inte att representera alla elever i den 

svenska skolan men kommer att ge en riktning om vilka föreställningar som finns hos 

eleverna.  

Förutom att det fanns lite forskning på yngre elever inom ämnet är det även viktigt att forska 

kring då det är ett av skolans uppdrag att undervisa om detta ur en vetenskaplig syn.  

I Lgr 11 finns följande text: 

 Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan 

naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen 

ska eleverna få inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som 

grund samt få perspektiv på hur den har utvecklats och vilken kulturell påverkan 

den har haft (Skolverket, 2011, s.111).     

I citatet menar man att eleverna ska få verktyg till att kunna skildra omvärlden genom de 

naturvetenskapliga teorierna men även vara medvetna om att det finns andra sätt. För att 

kunna ge eleverna den bästa undervisningen som är möjlig måste lärarna vara medvetna om 

vilka uppfattningar eleverna har och på så sätt kunna anpassa undervisningen efter klassen.  
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Det tidigare examensarbetet, skolans uppdrag gällande ämnet och den tidigare forskningen är 

alla delar som har inspirerat mig till denna studie, där frågan hur yngre elever förklarar livets 

uppkomst och dess utveckling kommer att undersökas. 

Med denna inledning belyses vikten och relevansen av denna studie för såväl lärarstudenter 

som för framtida lärare. Denna studie kan vara till hjälp för att få en ökad förståelse för 

elevers förklaringar kring livets utveckling.  

Denna studie kommer att innehålla en bakgrund där den tidigare forskningen beskrivs, en 

metodbeskrivning med tillhörande analys, en sammanställning av resultatet och slutligen en 

avslutande diskussionsdel. 

 

 



6 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

 Det huvudsakliga syftet för denna studie är att undersöka vilka förklaringar elever har när det 

gäller hur livet har kommit till jorden och hur det har utvecklats. Ett antal frågeställningar 

kommer att användas i studien; 

 Hur förklarar elever livets uppkomst? 

 Hur förklarar elever djurens och människans utveckling? 
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2. Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning gällande barns föreställningar om 

evolutionsprocessen att presenteras. En kort historisk bakgrund hur man genom tiden har sett 

på begreppet evolution kommer även att redogöras vilket är relevant för denna studie.    

2.1 Historiskt perspektiv 
 

Genom tiderna har evolution varit ett ämne som har fascinerat och diskuterats med hjälp av 

många olika teorier. Denna studie kommer inte att beröra dessa faktorer men väljer att 

beskriva dessa för att få ett bredare sammanhang.  

Redan på antiken hade man tankar om varför arterna på jorden kunde se olika ut. Greken 

Empedokles hävdade att från tidernas begynnelse fanns en mängd olika organismer i olika 

former där endast de ordnade och normala varelserna kunde överleva. Flera teorier växte 

senare fram där kyrkans tro och roll i samhället hade stor betydelse för forskarnas syn på 

livets utveckling (Ekstig, 2002). Under 1700-talet började man ifrågasätta religionen och dess 

skapelseberättelse. Forskarna ansåg då att skapelseberättelsen inte kunde vara hela sanningen 

om hur livet på jorden hade skapats och nya teorier började framföras. 

Lamarck var en av de forskarna som presenterade en ny evolutionsteori. Han menade att livet 

från början bestod av lägre stående varelser som senare utvecklades till mer avancerade 

genom förändringar i miljön. Lamarck menade även att organismerna hade en inre drivkraft 

som drev dem till att utvecklas och förbättras. De organ och kroppsdelar som användes 

mycket var de som utvecklades och övriga tillbakabildades. De egenskaper som organismen 

utvecklade under sin livstid skulle senare föras vidare till avkomman (Andersson, 2012).  

Darwin var ytterligare en forskare som presenterade sin evolutionsteori och har blivit den 

forskare som har präglat dagens moderna evolutionsteori. De tankar som han presenterade 

under 1800-talet gick helt emot kyrkans tro, ett sådant synsätt hade tidigare inte funnits. Han 

upptäckte att inom en art ser inte alla individer likadana ut, det finns en variation. Darwin 

upptäckte även att det är fler individer som föds än som dör, anledningen till detta är att de 

antingen blir sjuka, uppätna eller måste slåss för sin föda med andra individer och arter. De 

individer som överlever är de som är bäst lämpade för miljön och som kan föröka sig, detta 

kallas naturligt urval. Individernas egenskaper förs vidare till avkomman om egenskaperna är 
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bra för överlevnad och är ärftliga. Dessa egenskaper kommer senare att vara de vanligaste 

egenskaperna inom arten (Gregory, 2009). 

Darwins evolutionsteori var under lång tid den dominerande teorin och än idag påverkar den 

hur forskarna ser på livets utveckling. Dagens forskning visar dock att de tidigare 

evolutionsteorierna inte stämmer helt. Darwins evolutionsteori får däremot stöd av den 

moderna evolutionsteorin vilket inte Lamarck får (Andersson, 2004). 

Från Darwins evolutionsteori har vad vi idag kallar den moderna evolutionsteorin utvecklats, 

vilket är den teori som ska läras ut i skolorna. Den moderna evolutionsteorin är en 

sammansättning av flera olika vetenskaper exempelvis geologi och ekologi. Teorin menar att 

livet på jorden har funnits i ungefär 3 miljarder år. Innan det vi idag kallar liv började 

utvecklas fanns enkla molekyler som efterhand formades till celler vilka senare utvecklades 

till flercelliga organismer och nya arter kunde därmed bildas. Dessa arter fortsatte att 

utvecklas genom naturligt urval och slumpmässigt genetiska förändringar (Andersson, 2004).  

När Lamarck och Darwin presenterade sina evolutionsteorier blev det stora reaktioner i 

samhället då teorierna helt gick emot kyrkan och det man tidigare hade trott. Detta gjorde att 

de blev viktiga delar av kulturen. Den utbildning som ska ges till eleverna idag handlar om att 

upplysa och informera eleverna vad som är viktigt och vad som har präglat den kulturen vi 

har idag. Därför blir frågan om evolution och hur barn uppfattar innehållet en angelägen 

fråga.  

2.2 Barns föreställningar 
 

Eftersom att denna studie handlar om barns föreställningar om evolution använder jag 

kommande avsnitt för att göra en kort framställning varför ett elevperspektiv är väsentligt.  

Rudduck och Flutter (2000) menar att det finns en viktig aspekt i att lyssna på de elever som 

man undervisar. Genom att lyssna på eleverna när de berättar om sin erfarenheter och 

kunskaper kan man på så sätt anpassa sin undervisning efter dem. Då elevperspektivet lyfts 

och uppmärksammas skapas ett engagemang hos eleverna. När eleverna berättar om sina 

erfarenheter blir de engagerade i undervisningen vilket leder till att deras lärande kommer att 

öka. Eleverna kommer att se och känna sina framsteg och prestationer på ett tydligare och mer 

meningsfullt sätt.  
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När en elev ska lära in ny kunskap finns två olika sätt enligt Kampourakis och Zogza (2008). 

De menar att antingen behåller eleven sina grundtankar och använder det tänk som är 

befintligt för att kunna förstå nya fenomen. Det andra sättet är att eleven inser att det gamla 

tankesättet och föreställningarna behöver ersättas med nya och byter därför ut dem helt. För 

att eleven ska använda det senare sättet måste det gamla tankesättet eller föreställningarna 

vara bristfälliga och de nya mycket rimliga (Kampourakis & Vasso 2008). 

Dagher och Boujaoude (2005) menar i sin artikel att när elever upptäcker en konflikt mellan 

sina egna personliga föreställningar och de som lärs ut kommer de att ha större motstånd mot 

undervisningen gällande olika fenomen exempelvis evolution. Elevernas motstånd har oftast 

att göra med begränsad kunskap och förståelse för naturvetenskapens begrepp och 

föreställningar. Därför är det viktigt att i undervisningen möta elevernas föreställningar för att 

kunna hjälpa dem att förstå det som lärs ut.  

  

2.3 Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning kring barns föreställningar om evolution att tas upp.  

Den tidigare forskningen visar att de tankar som elever har med sig till klassrummet inte alltid 

stämmer överens med den evolutionsteorin som lärs ut i skolan. Vilken religion som finns i 

hemmet har stor betydelse för elevernas förklaringar, den vetenskapliga synen på hur livet har 

utvecklats på jorden finns oftast inte med. I de fall som eleverna har gett någon slags 

vetenskaplig syn i sina förklaringar är det en blandning mellan vetenskapliga och religiösa 

förklaringar. 

Mycket av den forskning som har gjorts tidigare kommer huvudsakligen från USA, vilket 

påverkade resultatet av den sammanställning som gjordes i det tidigare examensarbetet. I 

USA accepterar mer än hälften av befolkningen inte Darwins evolutionsteori, vilken får stöd 

från den moderna evolutionsteorin, vissa skolor vägrar till och med att undervisa efter den. 

Det fanns även forskning från andra länder som visade liknande resultat men ingen forskning 

från Sverige som berörde yngre elever (Campos, Sá-Pinto 2013 & Kampourakis 2011). 

I den tidigare forskningen förekom ett antal kategorier som elevernas svar delades in i, dessa 

kategorier var vanligt förekommande i de flesta artiklar där elever hade blivit intervjuade. 

Dessa kategorier kommer att presenteras nedan.  
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Första kategorin är Darwinistisk förklaring, vilken grundar sig på Darwins evolutionsteori. 

Förklaringar som hamnade inom denna kategori var förklaringar där elevernas svar berörde 

Darwins teori på något sätt. Förklaringarna handlade om att livet utvecklades genom naturligt 

urval och förändring genom variation (Samarapungavan 1997; Berti, Toneatti & Rosati 2010). 

Andra kategorin är Lamarckansk förklaring, vilken grundar sig på Lamarcks teori. I de 

förklaringarna menar eleverna att en organism utvecklas direkt när ett behov uppstår. De 

förklarar att organismen själva kan bestämma vilka egenskaper som ska utvecklas och föras 

vidare till sina avkommor (Halldén 1988; Ferrari Chi 1998; Baumgartner & Duncan, 2009).  

Tredje kategorin är Kreationistisk förklaring, där religionen spelar stor roll. När eleverna 

använder kreationistiska förklaringar menar de att det är Gud eller någon annan skapare som 

har placerat arterna på jorden. Arterna har inte förändrats något sedan de skapades. 

(Samarapungavan, 1997; Berti, Toneatti & Rosati, 2010). 

Fjärde förklaringen är Naturalistisk förklaring där eleverna använder en naturlig förklaring. 

Eleverna menar att arterna har en strävan eller ett mål till förändring. Exempelvis att fisken 

ville upp på land vilket gjorde att den utvecklade ben (Gregory, 2009). 

Den femte och sista förklaringen som har använts är blandad förklaring. Svaren som har 

placerats inom denna kategori är svar där eleverna har använt flera av de ovanstående 

kategorierna i sina förklaringar. Exempelvis använt både Lamarcks teori och de 

kreationistiska tankarna (Samarapungavan, 1997; Berti, Toneatti & Rosati, 2010). 

Ytterligare en aspekt som flera gånger tas upp i den tidigare forskningen är att många skolor 

väljer att inte undervisa om evolution och livets utveckling förens i de senare åldrarna. Detta 

för att ämnet anses vara abstrakt vilket gör det svårt för eleverna att förstå i tidig ålder 

(Kampourakis & Zogza, 2006; 2008, Deadman & Kelly, 1978). Det finns dock senare 

forskning som menar att elever oavsett ålder har svårt att förstå detta ämne. Forskningen 

menar då alltså att det spelar ingen roll vilken ålder som undervisningen om evolution börjar 

men konsekvenserna av senare inlärning blir att eleverna får mycket påverkan utifrån såsom 

hemmet, media och det sociala umgänget. Detta påverkar då motivationen att lära sig ett nytt 

sätt att tänka kring ämnet i senare ålder. Forskningen visar att detta bidrar till att eleverna 

istället får förklaringar som inte stämmer överens med den moderna evolutionsteorin som ska 

läras ut i skolorna (Campos & Sá-Pinto, 2013).  
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3. Metod  
 

I detta avsnitt kommer metoden att presenteras. De delar som ingår i metodavsnittet är; val av 

metod, genomförande, urval och slutligen en analys av det insamlade materialet. Dessa delar 

kommer att presenteras nedan. 

3.1 Val av metod 
 

Den metod som används för att besvara de frågeställningar och syftet med denna studie 

kommer i nedanstående avsnitt att beskrivas och förklaras, även för-och nackdelar med denna 

metod kommer att beröras. 

Den metod som är vald till denna studie är kvalitativa undersökning med semistrukturerade 

intervjuer. Bryman (2008) förklarar semistrukturerade intervjuer som mindre strukturerade 

och tyngden i intervjun ligger på den intervjuades egna uppfattningar och synpunkter jämfört 

med kvantitativa intervjuer där intervjuaren har ett antal specifika frågor som han eller hon 

ska svara på. I kvantitativa intervjuer finns inget utrymme för egna uppfattningar från den 

som blir intervjuad.  

Syftet med denna studie är att få veta mer om elevers föreställningar hur livet på jorden har 

kommit till och hur det har utvecklats. Metodvalet är gjort för att kunna skildra de tankar och 

föreställningar som eleverna har. Genom den metod som är vald får eleverna ingen styrning i 

hur svaren till frågorna ska vara utan det kommer helt och hållet från eleverna.  

I semistrukturerade intervjuer kan intervjun i stor utsträckning avvika från intervjuguiden för 

att på så sätt kunna följa upp de svar som respondenten ger. Detta tillåts inte i kvantitativa 

intervjuer då målet för intervjuerna är att kontexten ska vara likadan för samtliga intervjuer 

(Bryman, 2008). 

Fördelen med kvalitativa intervjuer är enligt Bryman (2008) just det som ovan nämnts, att 

intervjun är mycket flexibel och följer respondentens svar genom uppföljningsfrågor. 

Intervjun bygger på respondentens egna uppfattningar och den som intervjuar vill ha ut fylliga 

och detaljrika svar från intervjun. Eftersom syftet med intervjuerna är att få ut så mycket 

information om elevernas egna tankar är denna typ av intervju mycket användbar. 
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Det som är till fördel kan även vändas till forskarens nackdel när det gäller kvalitativa 

intervjuer. En viktig aspekt som Bryman (2008) lyfter fram kring denna metod är då intervjun 

bygger på den intervjuades egna uppfattningar kan detta göra att intervjun byter riktning och 

ändrar fokus från intervjuns syfte. Denna utmaning har hanterats under intervjuernas gång i 

denna studie genom att den som intervjuar hjälper respondenten att komma in på rätt riktning 

igen genom att ställa passande frågor. På så sätt kan intervjuns syfte uppfyllas. En ytterligare 

utmaning med detta metodval är att kvalitativa intervjuer resulterar i fylliga och detaljrika 

svar vilket på sätt och vis är bra. Men kan vara tidskrävande då mycket material ska 

transkriberas och analyseras. Detta har hanterats genom en noga utvald metodanalys som 

underlättar analysarbetet.  

3.2 En skriftlig förstudie 

Innan de muntliga intervjuerna påbörjades lämnades en förstudie ut till eleverna i klassen, 

vilka hade fått godkännande från sina föräldrar att delta. Där fanns sex stycken öppna frågor 

gällande hur livet på jorden har kommit till, hur livet har utvecklats och liknade (se bilaga 1). 

Bryman (2008) talar om fördelen med att använda öppna frågor, dels för att få veta elevernas 

egna tankar men även för att få svar som forskaren inte tidigare hade tänkt på, vilket kan 

komma fram med hjälp av öppna frågor utan svarsalternativ.  

Dessa frågor svarade eleverna på helt utan påverkan från mig eller någon annan lärare. Jag 

fanns tillgänglig i klassrummet om det behövdes ytterligare förklaring till frågorna. Tanken 

med dessa frågor var att eleverna skulle svara på dem helt utifrån sina egna tankar. 

När frågorna konstruerades fanns ett antal aspekter som togs hänsyn till. Då utformningen 

påverkar kvalitén och elevernas svar var det viktigt att designen var så tilltalande som möjligt. 

En viktig aspekt är att frågorna inte ska vara utformade på ett sätt där missförstånd kan 

uppstå. Frågorna ska vara tydliga och inte för långa för att minska att respondenten ska bli 

uttråkad eller trött (Bryman 2008). Därför konstruerades sex stycken kortare frågor där 

eleverna hade möjligt att skriva så mycket de ville till svaren. På några av frågorna fanns även 

möjlighet att rita den tanken eleven hade för att underlätta ytterligare.  

Förstudien samlades in för att kunna göra ett urval utifrån de svar som eleverna lämnade. 

Anledningen till att denna metod valdes som ett första steg i insamlandet av empirin var för 

att få en grundläggande kunskap om vad eleverna i klassen hade för tankar om ämnet för att 

sedan kunna konstruera en intervjuguide till de muntliga intervjuerna. 
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3.3 Muntliga intervjuer 
 

Nästa steg var de muntliga intervjuerna, med hjälp av de tidigare ställda frågorna kunde en 

intervjuguide konstrueras med mer fördjupande frågor (se bilaga 2).  

Vid en muntlig intervju är det viktigt att respondenten känner sig trygg och inte känner sig 

utsatt. Detta kan göras genom att man väljer en trygg plats som är lugn och där intervjun inte 

blir störd. Den som intervjuar måste vara väl påläst på de frågor som ska ställas och vara 

beredd med uppföljningsfrågor (Bryman 2008).  

Innan de muntliga intervjuerna startade utfördes en pilotintervju. Detta för att testa om de 

frågor i intervjuguiden gav det önskade resultat som var tänkt (Bryman 2008). Efter 

pilotintervjun visade det sig att respondenten förstod innebörden av frågorna och kunde ge 

svar som motsvarade syftet med intervjun. Intervjuguiden reviderades något gällande 

ordningsföljden då det ansågs bättre att vissa frågor kom före andra för att få en bättre struktur 

bland frågorna. 

Ett mål med intervjun var att eleverna inte skulle känna sig utfrågad utan att det skulle vara ett 

naturligt samtal med en fungerande dialog. Bryman (2008) talar om vikten att vara flexibel 

under intervjun genom att vara lyhörd för det som respondenten säger, kunna följa upp det 

som han eller hon säger och vara flexibel med ordningsföljden av frågorna. Dessa aspekter 

togs hänsyn till för att skapa ett så bra intervjutillfälle som möjligt. För att kunna vara så 

närvarande som möjligt under intervjuerna spelades de in. Inspelningarna transkriberades när 

intervjuerna var klara. Detta är enligt Bryman (2008) en bra metod då anteckningar inte 

behöver göras i samma utsträckning under intervjun, forskaren kan gå tillbaka och lyssna på 

intervjun flera gånger och det underlättar senare vid analys av materialet. Detta var till stor 

hjälp vid det senare arbetet med analysen.  

De muntliga intervjuerna är konstruerade utifrån ett semistrukturerat vis. Detta innebär att den 

som intervjuar har ett antal fasta frågor, intervjuguiden, där ordningsföljden varierar från 

respondent till respondent. Frågorna i intervjuguiden är allmänt formulerade jämfört med 

strukturerade intervjuer. Under semistrukturerade intervjuer används uppföljningsfrågor som 

inte finns presenterade i intervjuguiden (Bryman 2008).  
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Förutom de frågor som finns presenterade i intervjuguiden användes ytterligare frågor för att 

få fram så mycket information från respondenterna som möjligt. Dessa frågor kallar Bryman 

(2008) för inledande frågor, uppföljningsfrågor och sonderingsfrågor.  

Inledande frågor användes för att skapa en god stämning mellan den som intervjuar och 

respondenten. Det kunde vara frågor som ”Kan du säga något om?”, ”Hur kommer det sig 

att..?” och så vidare. Uppföljningsfrågor är till viss del redan nämnt men väljer att förklara 

dessa kort. Uppföljningsfrågor används för att få respondenten att utveckla sitt svar ytterligare 

exempelvis frågor som ”Vad menar du med det?”. Den tredje typen av frågor är som sagt 

sonderingsfrågor där den som intervjuar följer upp respondentens svar och ber han eller hon 

att fördjupa sitt svar på ett mer direkt sätt jämfört med uppföljningsfrågorna. Det kan vara 

frågor som exempelvis ”Kan du säga lite mer om det här?”. Bryman (2008) talar om 

ytterligare kategorier av frågor som kan användas vid intervjuer men dessa tre kategorier var 

de som ansågs mest aktuella för just denna studie. Genom att använda dessa typer av frågor 

kunde respondenternas svar bli så uttömmande och detaljrika som möjligt och på så sätt 

kunde syftet med intervjuerna uppnås.  

 

3.4 Urval 

Vid urvalet tillämpades ett så kallat bevämlighetsurval. Bryman (2008) förklarar detta 

begrepp genom att de personer som väljs till studien är de som är tillgängliga för forskaren 

vid tillfället. I detta fall valdes den klass där den avslutande praktiken genomfördes, vilket var 

en årskurs 3. Denna klass motsvarade det åldersspann som var aktuellt i studien, alltså 

årskurserna 1-3. Under praktikens gång kunde ett brev skickas hem till föräldrarna med 

information om studien och där de kunde godkänna att deras barn fick vara med i studien. 

Eftersom att brevet kunde delas ut under praktiken kunde den också komma tillbaka relativt 

snabbt. Föräldrarna fick en vecka på sig att godkänna om deras barn skulle vara med i studien 

eller inte. Efter en vecka var 14 av 16 brev tillbaka, de två som återstod uteslöts från studien. 

När de skriftliga frågorna delades ut var en av eleverna sjuk vilket gjorde att även denna elev 

uteslöts.  

Nästa urval gjordes efter en genomgång av svaren från förstudien. Då valdes till en början 6 

av de 13 deltagande eleverna ut för att senare intervjuas. Dessa valdes ut då de hade gett 
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fylliga förklaringar som var intressanta att ställa fördjupande frågor till vid intervjuerna. Ett 

andra urval hade nu gjorts. 

 Då det fanns tid kvar vid de tillfällen när intervjuerna ägde rum valdes ytterligare elever till 

intervjuerna, totalt deltog 12 elever.  

 

3.5 Metod för att analysera data 

Den metod som valdes vid analys av denna studie var tematisk analys. När en tematisk analys 

genomförs är målet att hitta teman i den insamlande empirin. Detta genom att noggrant läsa 

igenom materialet flera gånger om för att på så sätt hitta teman och senare även subteman 

(Bryman, 2008).  

Tematisk analys är indelad i fem steg som forskaren ska ta till hänsyn till vid analyserandet av 

studien. Dessa steg kommer att presenteras närmre nedan och bygger på referensen Braun & 

Clarke, 2006. 

Steg 1. 

Första steget handlar om att bekanta sig med empirin genom att först och främst transkribera 

de intervjuer som har gjorts vid insamlandet av empirin. Vid transkriberingen namngavs de 

deltagande med en bokstav, från A till L för att på så sätt kunna urskilja de deltagandes svar. 

Dessa transkriberingar läses sedan igenom flera gånger om för att på så sätt lära känna sitt 

material. Under genomgången av materialet förs anteckningar där tankar och idéer skrivs ner.  

Steg 2. 

När inläsningen av materialet är klar påbörjas steg 2 där de tankar som har uppmärksammats 

tidigare nu ska konstrueras till koder. Innebörden av koder är att segment i materialet som kan 

verka intressant till den fortsatta analysen samlas. Med hjälp av koderna ordnas materialet i 

meningsfulla grupper. Detta kan göras på olika sätt i detta fall med hjälp av 

färgöverstrykningar i olika färger.  
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Steg 3. 

Detta steg inleds när kodningen av materialet är klart, då har en lång lista av kodningar 

skapats. I detta steg är uppgiften att sortera dessa koder i potentiella teman. Även detta kan 

göras på olika sätt, i detta fall var mind-maps till stor hjälp för att kunna få en struktur på 

kodningen. Utifrån den kodning som tidigare gjorts i stegen skapades här till en början fem 

teman. I detta steg är uppgiften även att försöka hitta relationer mellan koderna inom ett tema 

för att på så sätt kunna se ett sammanhang mellan de koder som har samlats. Även hitta 

relationer mellan de olika temana är i detta steg en viktig aspekt.  

Steg 4. 

I fjärde steget ska ett enhetligt innehåll skapas inom varje tema. En analys av temana görs där 

eventuella teman sållas bort då de inte anses ha tillräckligt empiriskt innehåll. Denna analys 

kan också visa att olika teman kan slås ihop till ett, vilket skedde i denna studie. Fem teman 

blev nu fyra som senare blev tre, då flera av temana var relativt lika. En tanke som bör vara 

med i detta skede av analysarbetet är att temana måste spegla innehållet i empirin.  

Steg 5.  

Nästa steg i analysarbetet är att definiera och namnge varje teman, här är det viktigt att man 

inte har för många teman. Detta steg är relativt likt föregående steg till en början då analys 

kring temana sker gällande om det är tillräckligt med innehåll i temana, om de speglar den 

insamlade empirin och om teman eventuellt kan slås ihop. När de slutliga temana är 

definierade namnges dessa. I denna studie blev temana följande: första livet på jorden, djurens 

uppkomst och utveckling och människans uppkomst och utveckling (Braun & Clarke 2006). 

 

3.6 Etiska förhållningssätt  

 

Under studiens gång har de etiska principerna övervägts, genom exempelvis att berätta vad 

studien innebär och vilka rättigheter de deltagande har. Detta fick de deltagande veta både när 

förstudien skulle besvaras och även när de enskilda intervjuerna genomfördes.   

Då de elever som deltog i studien var minderåriga krävdes ett godkännande från föräldrarna. 

Ett brev där det förklarades vad studien går ut på, vad som krävdes av barnen och vilka 
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rättigheter barnen har under intervjun förklarades se bilaga 3. Föräldrarna fick hem detta brev 

och fick en vecka på sig att bestämma sig om deras barn fick vara med eller inte i studien.  

Bryman (2008) förklarar fyra etiska förhållningssätt som en forskare måste förhålla sig till när 

en studie görs. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren måste informera de berörda 

personerna, i detta fall eleverna, om den aktuella studien. De berörda personerna måste få 

kunskap om att det är frivilligt att vara med och att de när som helst kan avbryta deltagandet. 

Samtyckeskravet innebär att den deltagande har själv rätt att bestämma om de vill vara med 

eller inte. Om den deltagande är minderårig, som i detta fall, måste ett godkännande från 

föräldrar eller vårdnadshavare finnas. Konfidentialitetskravet innebär att de deltagande ska 

med konfidentialitet, vilket innebär bland annat att personuppgifter måste förvaras där 

obehöriga inte har tillgång till dem. Det sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att de 

uppgifter som samlas in från de deltagande endast får användas för den aktuella studien.  

Dessa etiska förhållningssätt har genom hela studien varit i beaktning.  
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4. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet av den insamlade empirin som har gjorts att presenteras. 

Under analysen framkom tre teman som kommer att redogöras nedan. Till varje tema kommer 

ett antal citat presenteras för att förtydliga temats innehåll, varje citat kommer även att 

kommenteras kort. De svar som använts för att skapa temana representerar majoriteten av de 

svar som eleverna gav. Frågeställningarna till denna studie kommer att bli besvarade i 

resultatdelen. 

Det första temat besvarar frågeställningen ”Hur förklarar elever livets uppkomst?”. 

 

4.1 Första livet på jorden 

Det första temat som framkom under analysen redogör de förklaringar som eleverna har kring 

hur det första livet kom till jorden.  

I stort sett alla elever svarade att det alltid har funnits något slags liv på jorden men alla var 

inte säkra vad för slags liv det var och hur det har uppstått. Majoriteten av eleverna menade 

att livet uppstod genom celler som sedan utvecklade liv. Det fanns även andra förklaringar så 

som vulkaner, Big bang och fyra ämnen som kunde har bidragit till det första livet.   

Nedan följer ett antal citat som exempel på hur eleverna förklarar hur det första livet kom till 

jorden genom celler, vilket var den vanligaste förklaringen.  

4 olika celler tror jag som sattes ihop och skapade djur tror jag. (Elev A) 

Först så var det pyttesmå vad heter det… äh celler som delades och sattes ihop. (Elev H) 

I vattnet började det att bildas celler som liksom klumpade ihop sig och bli mer och mer avancerade 

(Elev B) 

När det började komma vatten och celler i naturen (Elev D). 
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Nedan presenteras ytterligare förklaringar som eleverna använde sig av för att förklara hur 

livet uppstod på jorden.  

Vulkanerna släppte ur fyra grundämnen, kol, väte, helium och syre (Elev C). 

Fyra ämnen tror jag skapade livet tror jag (Elev E). 

Alltså först fanns det ju ingenting sen kom panget eller vad man ska säga. Pang! Och då kom det liv på 

jorden (Elev K). 

Ett svar som utgjorde ett mindre resultat i temat men som var intressant var från en elev som 

först menar att celler skapade livet men som senare menar att Gud skapade livet. Eleven hade 

tidigare svarat detta under den skriftliga förstudien vilken jag hänvisar till under intervjun. 

Eleven kan dock inte förklara vidare hur tanken gick. 

Intervjuare: Hur kom livet till jorden?  

Elev F: celler! 

Intervjuare: okej när du svarade tidigare svarade du Gud. Hur tänkte du då?  

Elev F: Ja jag tror det också. 

Intervjuare: Kan du förklara mer hur du tänker?  

Elev F: Att Gud skapade jorden. 

Intervjuare: Okej hur gick det till då? 

Elev F: Det har jag ingen aning om. 

 

Följande två teman kommer att besvara den andra frågeställningen i denna studie; Hur 

förklarar elever djurens och människans utveckling? 

4.2 Djurens uppkomst och utveckling 

Det andra temat som skapades under analysen handlar om hur djuren kom till jorden och hur 

de senare utvecklades. När frågor kring djurens uppkomst ställdes var cellerna det centrala 

innehållet i svaren, även diverse vattendjur användes vid förklaringarna. Första delen av detta 

tema kommer att beröra djurens uppkomst vilket kommer presenteras med ett antal citat 

nedan.  
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Encelliga djur började klumpa ihop sig till fiskar sen kom kvastfeningen som var ett av de första djuren 

som gick upp på land och började gå på två ben (Elev B). 

Från de här cellerna var det några typ vattendjur som började få ben och gå upp på land och sen vart de 

till först dinosaurierödlor och sen dinosaurier och de vart till mammutar och så (Elev D). 

Encelliga djur som utvecklades till djur (Elev E). 

Cellerna bildade fiskar (Elev G). 

 

Andra delen av detta tema berör de svar som eleverna gav när frågor kring djurens utveckling 

ställdes. Under intervjuerna ställdes frågor gällande både utseende och egenskaper men fokus 

i svaren låg mestadels på förändring i djurens utseende. I denna del jämfört med tidigare 

skiljde sig svaren något mer. Svaren berörde djurens behov och egna vilja, anpassning samt 

hur djuren parade sig. Svaren nedan är därför indelade i tre olika stycken med en kort 

kommentar till varje.  

Första stycket visar på hur eleverna anser att djuren har en egen vilja och behov att utvecklas. 

Denna typ av svar var störst representerad bland elevernas svar. Nedan presenteras några av 

de svaren som eleverna redovisade när frågan hur giraffens har fått sin långa hals ställdes.  

För att de gillade mer löv och sånt som växte högt upp så då var det smart att ha en lång hals (Elev B). 

Den behövde nå upp till träden (Elev C).  

För att den ska kunna nå bladen uppe i trädkronorna som den kan äta (Elev E). 

Att den har försökt sträcka ut den så att den kan nå bladen där uppe (Elev L). 

Denna typ av svar fanns även representerade när andra frågor kring hur djuren har utvecklats 

ställdes. Nedan följer ett antal exempel på detta. 

Först var det enkla fiskar som sen fick ben och kom på att de kunde gå upp på land (Elev E). 

De kom på att de behövde bli smartare (Elev E). 

En gillar att springa och då springer den och då kanske dens barn också gillar att springa och då blir de 

snabbare (Elev G). 

Nästa stycke i detta tema handlar om hur djuren har utvecklats genom anpassning till den 

omgivning de lever i. Denna typ av svar var inte representerade av så många elever men 

ansågs ändå viktigt att lyfta i studien. 
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På dinosauriernas tid fanns det nog väldigt mycket stora djur och då kanske de behövde vara stora för att 

kunna fälla en stor. Nu finns det väldigt många små insekter och ödlor och massa sånt (Elev D). 

 

Sista stycket i detta tema redogör svar där eleverna har ansett att parning är den huvudsakliga 

anledningen till utveckling hos djuren. Nedan följer sådana exempel. 

Då är det ju så att det var en som sprang lite snabbare än alla andra och då parades den med en annan 

och då får de ett väldigt snabbt barn (Elev A) 

Att det kanske kom någon speciell och så blev det att de gjorde ett barn och då blev det förändringar 

(Elev G). 

Sen blandade sig en som hade kort hals med en som hade lång hals och då fick den pappans hals och 

mammans kropp (Elev K). 

 

4.3 Människans uppkomst och utveckling 
 

Det tredje och sista temat handlar om människans uppkomst och utveckling, även i detta likt 

det förra temat fanns olika förklaringar. Svaren kommer därför att vara indelade i två olika 

kategorier, förändring genom anpassning och förändring genom egen vilja. En likhet med de 

flesta elevernas svar var att människan på något sätt har utvecklats från apan men på vilket 

sätt skiljde svaren åt.  

Första stycket visar exempel där eleverna menar att förändring genom anpassning till miljön 

är anledningen till att människan har utvecklats. 

Det vart för trångt i träden när alla vart så stora så då var de tvungna att jaga grejer på slätterna och då 

behövde man i träden gå krokigt men där behövde man sträcka på sig så då blev de mer som människor 

(Elev D). 

Beror på hur miljön är och vad vi måste anpassa oss för, för att kunna göra och skydda oss mot (Elev E). 

Nästa stycke visar den andra kategorin i detta tema där eleverna använder svar där den egna 

viljan och tanken spelar roll. Nedan visas exempel på detta.  

När det hade börjat utvecklas apor så började aporna hitta mer mat på fältet och då tyckte de att det var 

lättare att gå på två ben och blev mer och mer raka i ryggen (Barn B). 

Först var det ju en apa, sen hoppade apan ner på marken. Den såg ju mer ut som en gorilla, lite böjd 

rygg sen blev ryggen rakare och rakare tills det blev vanligare att gå på marken (Elev H). 
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Sådana här stora apor, först gick de på fyra ben sen började de gå på två ben och sen utvecklades de mer 

och mer och sen blev de lika människor mer och mer och sen blev det människor (Elev L). 

När uppföljningsfrågan ”Varför började de gå på två ben?” ställdes svarade Elev L på detta 

sätt. Vilket visar ännu mer på att egen vilja är närvarande. 

De kanske gick så och då kände de att de ville prova på att gå på två ben och så provade de och fortsatte 

så. Sen gjorde alla så och då blev det så. Eller så fick man ont i ryggen av att gå böjd (Elev L).  

 

4.4 Sammanfattning av resultat  
 

Avslutningsvis för att förtydliga det resultat som har framkommit i denna studie kommer tre 

huvudresultat att presenteras nedan i punktform med en kort kommentar till varje punkt. Den 

första punkten besvarar studiens första frågeställning, vilken handlar om hur elever förklarar 

livets uppkomst på jorden. 

 Livets uppkomst – här fanns förklaringar som går i linje med det vetenskapliga 

tänkandet och sätt att beskriva livets uppkomst. Förklaringar som användes här 

handlade om uppkomst genom celler, ämnen från vulkaner och Big bang.  

De nästkommande punkterna besvarar den andra frågeställningen, vilken handlar om hur 

elever förklarar djurens och människans utveckling.  

 Djurens uppkomst och utveckling – uppkomst från celler till vattendjur var vanligt 

förekommande i förklaringarna, utvecklingen efter det förklarades på olika sätt. 

Förklaringarna gällande utveckling innehöll: utveckling genom djurens behov och 

egna vilja, utveckling genom anpassning samt att utveckling skedde beroende på hur 

djuren parade sig.  

 

 Människans uppkomst och utveckling – förklaringar här skiljer sig till viss del från de 

vetenskapliga. De flesta eleverna var överens om att människan uppkom från apan och 

utvecklades därifrån genom anpassning eller den egna viljan. 
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

I denna diskussion kommer det resultat som har framkommit att diskuteras i relation med den 

bakgrund som tidigare skrevs i studien. En jämförelse med tidigare forskning kommer att 

göras för att kunna se vilka skillnader och likheter denna studie har med den forskningen. 

Resultatdiskussionen kommer vara indelad utifrån de teman som tidigare har beskrivits i 

föregående avsnitt, alltså resultatet. De aktuella frågeställningarna för studien kommer även 

att besvaras ytterligare.  

Första livet på jorden 

Min första frågeställning handlar om hur elever förklarar uppkomsten av liv på jorden. 

Resultatet av denna studie visar att de deltagande använde förenklade förklaringar närliggande 

Darwins teori och den moderna evolutionsteorin jämfört med tidigare studier när de förklarar 

hur livet uppkom på jorden.  

När eleverna förklarade hur det första livet på jorden kom till svarade de flesta att det var 

celler som var det första livet eller att livet hade skapats på något sätt utifrån dem. Denna 

förklaring kan kopplas till den moderna evolutionsteorin, vilket är den teori som ska läras ut i 

skolorna (Andersson 2012). Eleverna svarade självklart inte helt korrekt utifrån denna teori 

men kopplingar kan ses.  

Detta var en intressant upptäckt då elever i tidigare forskning i stort sett inte använde 

vetenskapliga förklaringar alls. Den dominerande förklaringen var istället kreationistiska 

förklaringar, alltså att något gudomligt har skapat världen och dess liv (Samarapungavan, 

1997; Berti, Toneatti & Rosati, 2010). Den typ av svar förväntades vara större än vad det 

faktiskt var. Endast vid ett tillfälle under intervjuerna uppkom ett svar som passade in i den 

kreationistiska kategorin. En av de deltagande eleverna svarade att det var Gud som hade 

skapat livet men kunde dock inte förklara vidare hur tanken gick utan hänvisade även till 

cellerna när förklaringarna fortsatte. Detta svar togs ändå med i resultatet då det var ett 

intressant resultat att visa då denna förklaring var mycket mindre representerad än i den 

tidigare forskningen.  

För att återkoppla till den första frågeställningen ”Hur förklarar elever det första livet på 

jorden?” visar denna studie att eleverna använder förklaringar som påminner om Darwins 
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teori och den moderna evolutionsteorin som kan kopplas till de förklaringar som ska läras ut i 

den svenska skolan.  

Djurens uppkomst och utveckling 

Den andra frågan i denna studie handlar om de förklaringar som elever ger när de ska förklara 

hur djuren och människan har utvecklats. Detta avsnitt kommer att beröra den del av frågan 

som handlar om djurens utveckling. 

När resultatet sammanställdes i denna kategori var det inte lika stor mängd av eleverna som 

använde förklaringar i linje med Darwins och den moderna evolutionsteorin som i förra 

kategorin. Här var det istället teorier som inte får stöd av den moderna evolutionsteorin som 

var representerade.  

Svaren på de frågor som handlade om djurens uppkomst och utveckling var till viss del 

vetenskapliga men blandades mycket med elevernas fantasi. Svaren kretsade kring djurens 

egen vilja och behov till att utvecklas. Denna typ av svar kan tolkas till de teorier som i 

bakgrunden går under Lamarckansk och naturalistisk förklaring. Lamarckansk förklaring 

innebär att eleverna anser att djuren utvecklas direkt när ett behov uppstår. Djuret kan enligt 

eleverna själva bestämma vilka egenskaper som ska utvecklas (Halldén, 1988; Ferrari & Chi 

1998; Baumgartner & Duncan, 2009). Exempelvis när frågan om varför giraffens hals är så 

lång ställdes menade flera elever att giraffen ville att halsen skulle bli längre så den kunde nå 

upp till bladen i träden.  

Naturalistisk förklaring innebär att eleverna använder en naturlig förklaring till att djuren har 

utvecklats. Eleverna menar i sina förklaringar att djuren har en strävan eller ett mål till 

förändring (Gregory, 2009). Detta kunde vara till exempel att eleverna menar i sina svar att 

fisken ville gå upp på land och då utvecklades ben.  

En annan vanligt förekommande förklaring hos eleverna var parning mellan olika arter. 

Genom att djuren parade sig med ett annat djur som inte såg likadant ut blev barnet 

annorlunda. Denna typ av svar kan till viss del kategoriseras in som Darwinistisk förklaring. 

De stämmer inte helt till Darwins teori men kan kopplas till den del av teorin där förändring 

genom variation ingår (Samarapungavan, 1997; Berti, Toneatti & Rosati, 2010). Det som 

skiljer elevernas svar från Darwins teori är att eleverna menade att förändringen skedde direkt 

till nästa barn, exempelvis om en art har lång hals och en annan har kort hals får barnet 

pappans hals och mammans kropp.  



25 
 

Tidigare forskning har konstaterat att elever sällan använder förklaringar i linje med 

vetenskapliga teorier så som Darwins och den moderna evolutionsteorin när de förklarar 

djurens utveckling. Istället används kreationistiska teorier där något gudomligt har skapat 

världen (Samarapungavan, 1997; Berti, Toneatti & Rosati, 2010). Sammanställningen av 

tidigare forskning visar även vissa likheter med denna studie. Tidigare sammanställning 

påvisar att elever använder lamarckanska och naturalistiska förklaringar när de förklarar 

djurens utveckling. Där djurens egen vilja och strävan efter utveckling är en central del av 

förklaringarna (Halldén 1988; Ferrari & Chi 1998; Baumgartner & Duncan, 2009, Gregory, 

2009). Dessa förklaringar framkommer även i denna studie där eleverna förklarar att djuren 

vill utvecklas, exempelvis utveckla en längre hals.  

För att återkoppla till den andra frågeställningen som handlar om hur eleverna förklarar 

djurens utveckling visar denna studie att eleverna använder till viss del förklaringar i linje 

med de vetenskapliga genom Darwins teori. De använder även mer naiva förklaringar så som 

Lamarckanska och naturalistiska förklaringar.  

 

Människans uppkomst och utveckling 

Detta avsnitt kommer att bli en fortsatt behandling av den andra frågeställning men med 

inriktning på den del som berör människans utveckling.  

Det sammanställda resultatet visar att denna kategori var relativt lik den förra kategorin där 

den egna viljan hos arten spelade stor roll, här var även förändring genom anpassning en del 

av svaren. 

Den förklaring som de flesta elever utgick ifrån var att människan hade utvecklats från apan, 

men hur utvecklingen hade skett varierade. Den egna viljan förekom mycket i de förklaringar 

som eleverna gav. Detta kan även här kopplas till Lamarcks förklaring och den naturalistiska 

förklaringen vilket även förekom i den tidigare kategorin. Detta är en ganska naiv och 

fantasifull förklaring från eleverna där de exempelvis menar att aporna ville testa att gå på två 

ben och på så sätt började de andra också göra detta (Halldén, 1988; Ferrari & Chi, 1998; 

Baumgartner & Duncan, 2009, Gregory, 2009). 

Den andra typen av svar som framkom var förändring genom anpassning, exempelvis att 

aporna tyckte att det var för trångt i träden och hoppade därför ner. Även dessa förklaringar 

kan kopplas till den naturalistiska förklaringen där arten har en strävan eller ett mål att 
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förändras, exempelvis apan ville förändras till att gå på två ben för det var för trångt att leva i 

träden (Gregory, 2009). 

Denna kategori liksom den förra var relativt likt den tidigare forskningen där Lamarckanska 

och naturalistiska förklaringar förekom. Det som skiljer detta avsnitt från tidigare studier är 

att de kreationistiska förklaringarna inte förekommer alls.  

För att återkoppla till den andra frågeställningen, alltså hur elever förklarar människans 

utveckling, kan man här se att det är Lamarcks och den naturalistiska förklaringen som är de 

dominerande svaren. Vetenskapliga förklaringar så som Darwins och den moderna 

evolutionsteorin är inte vanligt förekommande.  

Nedan kommer en mer allmän diskussion att föras kring de kategorier som har sammanställts 

i resultatet. Frågor och tankar som har uppkommit under sammanställningen kommer att 

lyftas.  

Den största skillnaden från eleverna i denna studie jämfört med tidigare forskning är att de 

vetenskapliga förklaringarna är mer vanligt förekommande. De kreationistiska förklaringar, 

där något gudomligt har skapat världen, var den dominerande förklaringen i den tidigare 

forskningen var näst intill obefintlig i denna studie. Hur kommer detta sig? Har det att göra 

med att det svenska samhället är mer sekulariserat än andra runt om i världen? Detta går 

endast att spekulera kring utan vidare forskning. 

En aspekt som tas upp i den tidigare forskningen är att yngre barn har svårare att förstå ämnet 

evolution och därför väntar man med den typen av undervisning till de högre åldrarna 

(Kampourakis & Zogza, 2006; 2008, Deadman & Kelly, 1978). Denna studie visar att yngre 

elever har mycket kunskap och tankar om detta ämne. Vilket kan tolkas att eleverna är mogna 

för undervisning kring detta ämne trots sin unga ålder, självklart på en nivå som är anpassad 

efter elevernas ålder. Därför bör man inte vara rädd för att starta undervisningen i tidig ålder.  
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5.2 Framtida forskning  
 

Då denna studie är en relativt liten studie med ett begränsat antal deltagande skulle det vara 

intressant att göra en fortsatt forskning kring ämnet. Då ytterligare deltagare skulle kunna 

medverka, fler årskurser och olika skolor. Skulle då samma resultat uppvisas? Skulle det 

eventuellt förstärkas och förståelsen ökas ytterligare?  

En fråga som väcktes under sammanställningen av resultatet var; Hur kommer det sig att 

svenska elever skiljer sig så mycket från den tidigare forskningen? Varför använder elever i 

denna studie mer vetenskapliga förklaringar än religiösa? Är undervisningen kring ämnet i 

den svenska skolan annorlunda? Svaret på dessa frågor går inte att få svar på utan vidare 

forskning utan öppnar bara utrymme för spekulationer. 

5.3 Metoddiskussion 
 

I detta avsnitt kommer en diskussion kring metoden att ske, detta bland annat genom att 

begreppen validitet och reliabilitet behandlas. 

Bryman (2008) förklarar begreppet validitet som att om resultatet i studien mäter studiens 

syfte är validiteten hög. I denna studie anses validiteten vara hög då resultatet är noggrant 

redovisat, en förstudie samt en pilotintervju genomfördes i studiens början. Under förstudien 

och pilotintervjun visade det sig att de ställda frågorna gav relevanta svar vilka stämde 

överens med studiens syfte, detta säkerställer att studiens syfte mäts i undersökningen.  

Begreppet reliabilitet syftar på tillförlitlighet i studien, alltså om det skulle bli samma resultat 

om studien skulle genomföras på nytt eller om studien har påverkats av slumpmässiga eller 

tillfälliga förutsättningar (Bryman 2008).  Den aktuella studien har genomförts på ett 

tillförlitligt sätt genom att den insamlade empirin är relevant för studiens syfte. Bifogade 

bilagor finns att tillhanda till den som önskar att genomföra liknade undersökning. En 

medvetenhet finns gällande att urvalet i studien är begränsat vilket troligtvis påverkar 

resultatet av studien, skulle denna undersökning göras på en annan skola med andra elever 

skulle med högst sannolikhet ett annat resultat uppstå.  

Det finns olika faktorer som har påverkat det resultat som har framkommit i denna studie. En 

av dessa faktorer som har haft stor betydelse är tidsbristen. Då det var en begränsad tid till 

denna studie kunde inte allt för mycket tid läggas på de olika momenten. Hade det funnits mer 

tid kunde ett större antal intervjuer gjorts på flera skolor för att få ett större urval, resultatet 
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hade då troligtvis sett annorlunda ut. En annan faktor som spelar in är om eleverna tidigare 

har fått undervisning i ämnet tidigare. Eleverna i den klassen som intervjuades hade tidigare 

fått lite undervisning i ämnet vilket gjorde att de hänvisade till klassrumstillfällen i 

intervjuerna. Om eleverna hade gått på en annan skola eller haft en annan lärare hade det 

troligtvis också blivit ett annat resultat då detta är faktorer som påverkar. Eleverna som 

intervjuades går i årskurs 3 vilket gör att de har fått en del kunskap om världen, både från 

skolan men även från hemmet. Även detta gör att just de här eleverna svara på det sätt de gör, 

hade eleverna varit yngre och inte hade haft så mycket kunskaper hade ett annat resultat 

presenterats. Alla dessa faktorer är föremål för vidare studier inom ämnet vilket kan göra att 

reliabiliteten skulle öka kring den gällande frågan.  

Trots alla dessa avgörande faktorer som spelar stor roll har det tänkta syftet med studien 

kunnat uppnå och frågeställningarna har kunnat besvaras. 

 

5.3 Slutsatser 
 

När denna studie nu är färdigställd har många nya tankar väckts och nya upptäckter har gjorts. 

Elever i de yngre åldrarna har många intressanta tankar om ämnet evolution och förstår mer 

än vad lärarna tror. De tankar eleverna har med sig till klassrummet stämmer inte alltid 

överens med den moderna evolutionsteorin, vilken är den som ska läras ut i skolan.  

Min studie visar att de deltagande eleverna inte ger samma förklaringar som de deltagande i 

tidigare studier gör. I denna studie använder eleverna Darwins teori samt den moderna 

evolutionsteorin till viss del, främst när de förklarar hur livet på jorden har uppstått. Eleverna 

använder även Lamarck och den naturalistiska evolutionsteorin. Den största skillnaden mellan 

denna studie och tidigare forskning är de kreationistiska förklaringarna. I denna studie 

förekommer denna typ av förklaring mycket sällan, endast vid ett tillfälle. I den tidigare 

forskningen är de kreationistiska förklaringarna den mest förekommande, både när det gäller 

livets uppkomst på jorden och arternas utveckling. Vad detta beror på kan jag inte utreda 

utifrån mina resultat, men är identifierat som en viktig fortsättning för kommande studier. 

Vidare har en andra slutsats identifierats utifrån det resultat som har bearbetas samt 

tillhörande diskussion. De deltagande i denna studie, vilka här får representera de svenska 

eleverna, använder enkla resonemang som kan liknas med den moderna evolutionsteorin och 
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Darwins evolutionsteori vilket är i linje med de det vetenskapliga teorierna, dock på en 

förenklad nivå. Detta förekom inte bland de deltagande i den tidigare forskningen. 

Dessa förklaringar lämnar eleverna till viss del när de ska förklara arternas uppkomst till 

fördel för mer naiva och fantasifulla förklaringar. Några av de deltagande eleverna använde i 

viss utsträckning Darwins evolutionsteori när de förklarade hur arternas utveckling har 

fortgått vilket kan ses i linje med de vetenskapliga teorierna. Men de allra flesta av eleverna 

använde Lamarcks och den naturalistiska evolutionsteorin, där artens egen vilja spelade stor 

roll.  

Läraryrket ska vila på en vetenskaplig grund vilket innebär att uppdaterad forskning måste 

finnas, i nuläget finns inte detta gällande svenska elevers uppfattningar om ämnet vilket gör 

att den vetenskapliga grunden inte blir lika stark. Saknaden av svensk forskning gör att denna 

studie blir ett bidrag till forskningen, vilket kan leda till ytterligare forskning kring ämnet.  

I det framtida yrkeslivet som lärare tror jag att denna studie kommer att vara till stor hjälp för 

att ge en så bra undervisning om detta ämne som möjligt. Det har även öppnat upp ögonen för 

att våga undervisa om detta ämne i de yngre åldrarna även om viss forskning menar att det är 

ett för abstrakt ämne. Detta får inte vara ett hinder då denna studie visar att även elever i de 

yngre åldrarna har många tankar och kunskap om detta ämne.  

Denna studie kommer jag att ha med mig i mina tankar i min framtida undervisning och 

förhoppningsvis kan det väcka intresse hos andra lärarkollegor och studenter som kan se 

denna studie som ett verktyg i sin undervisning.  
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7. Bilagor 
 

Bilaga 1 Skriftlig förstudie 

 

Skriftlig förstudie                        Namn:____________________________ 

Hur kom livet till jorden? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

Har det alltid funnits liv på jorden? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Har människan alltid sett likadan ut? Hur har människan utvecklats? Rita en bild om du vill 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka var de första djuren på jorden? Hur såg de ut? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

De djur som finns nu har de alltid funnits? Har de sett likadana ut hela tiden?  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

Har människan och djur alltid levt samtidigt? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 
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Bilaga 2 Intervjuguide  

 

Har det alltid funnits liv på jorden?  Om ja – vad för liv? Hur såg det ut? Fanns människan? 

  Om nej – varför inte? Fanns det ingenting då? Hur såg det ut?  

Hur kom livet till jorden?  En händelse? En lång process? Hur gick det till? Vad hände? Hur såg det ut?  

Hur kom människan till jorden? En händelse? En lång process? Hur gick det till? Vad hände? Hur såg människan 

ut? 

Har människan alltid sett likadan ut? Om ja – varför har människan inte förändrats?  

  om nej – hur såg den första människan ut? Vad för skillnader? Likheter? Varför 

har vi utvecklats? Hur har vi utvecklats? Långsamt/snabbt? Över hur lång tid? Rita?  

Hur kom djuren till jorden? ? En händelse? En lång process? Hur gick det till? Vad hände? Hur såg djuren ut? 

Vilka var de första djuren på jorden? Hur såg de ut? Hur levde de? Varför var just de här de första tror du?  

Har djuren alltid sett likadana ut? Hur har de utvecklats? Varför har de utvecklats? Över hur lång tid? 

Långsamt/snabbt? På vilket sätt? Utseende? Egenskaper? 

Tillexempel hur har giraffen fått sin långa hals? 

De djur som lever på jorden nu har de alltid funnits? Om ja – vilka? Alla? Hur har de överlevt? 

   om nej – Finns det några djur som lever nu som alltid har 

funnits? varför inte? Vad hände med de djuren som fanns förut? Varför har vissa djur dött ut? Hur gick det till? 

Dog alla på en gång? Hur har de djur som finns nu kommit till?   

Har människan och djur alltid levt samtidigt? Om ja – på samma sätt som idag? Vilda djur? Husdjur? Hur? 

                                                                                om nej – vad kom först? Varför? 
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Bilaga 3 Föräldrarbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Emma Stolpe och jag går sista terminen på lärarprogrammet. Jag har nu varit i klassen i en vecka 

och ska vara här fram till påsklovet. Vilket ska bli jättekul och spännande! Under tiden jag är i klassen ska jag ha 

så många lektioner som möjligt så jag lär mig så mycket som möjligt.  

Under den sista terminen på lärarprogrammet är det inte bara praktik utan även en uppsats som ska skrivas. Min 

uppsats ska handla om vilka tankar elever har om evolutionsprocessen. Till min hjälp tänkte jag använda klassen. 

Detta genom att hela klassen får svara på några frågor som handlar om hur livet på jorden har utvecklats, sedan 

väljer jag slumpmässigt ut några elever i klassen som jag intervjuar. För att jag ska kunna genomföra detta 

behöver jag föräldrarnas godkännande att eleverna får vara med och svara på frågorna. Därför vill jag att ni fyller 

i nedan om ni godkänner att ert barn får vara med i studien. Vill ni inte att ert barn ska vara med behöver ni inte 

lämna in lappen. Jag kommer även att fråga eleverna om deras godkännande. Den informationen jag får kommer 

bara att användas för detta ändamål och kommer behandlas anonymt.  

 

Lämna in lappen senast 6 februari. 

Tack på förhand! 

Hälsningar Emma 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Jag godkänner att mitt barn är med är med i studien  

 

 

Barnets namn: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Förälders underskrift: 

____________________________________________________________________ 


